TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
1. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 3.1.2012 ob 19.30 uri
Prisotni: Zoran Krajnc, Srečo Završki, Dare Voglar, Andrej Jeras, Aleš Šporn, Maja Matevžić,
Zoran Kofol in Aleš Filipčič.

DNEVNI RED:
1. Pritožbe na določitev vrstnega reda prijavljenih kandidatov na Javni razpis za izbor
izvajalcev in sofinanciranju plačila strokovnih delavcev programih panožnih športnih šol
na nacionalni ravni za štiriletno obdobje 2012 – 2016
2. Razno.

Ad. 1
V zvezi s pritožbo AS Litija je stališče strokovnega sveta TZS soglasno:
- da kondicijski trener Klemen Jakše ne izpolnuje pogojev vezanih na strokovno
usposobljenost v športni panogi tenis, ki je zahtevana in tudi navedena v razpisu
- strokovni svet TZS je pri določitvi vrstnega reda upošteval določila razpisa in izhodišča
navedena v programu panožnih športnih šol za obdobje 2012-2020
- da Strokovni svet TZS podpira delovanje AS Litija na področju tekmovalnega tenisa, ne
podpira pa »fiktivnega« kandidata, ki v klubu deluje le občasno in to le z dvema
tekmovalcema kluba, ostale aktivnosti pa opravlja z drugimi igralci in športniki.
V zvezi s pritožbo ŽTKK Maribor je stališče večine članov sveta, z izjemo Aleša Filipčiča, da
pritožba kluba ni utemeljena. Ostali člani sveta so neupoštevanje pritožbe utemeljili z
dejstvom, da ni prišlo do kakršnih koli sprememb, zaradi katerih bi o kandidatih in klubih
glasovali drugače ter da svojega stališča ne bodo spreminjali.
Aleš Filipčič je navedel razloge zaradi katerih meni, da je pritožba ŽTK Maribor utemljena:
- ŽTK Maribor je na razpisih kandidiral že trikrat s kakovostnim kandidatom Tomažem
Berendijašem in bil neuspešen zaradi formalnih zahtev (strokovni izpit, prikrivanje
pripravništva z razpisom…)
- da je ŽTK Maribor že vrsto let 1.klub v Sloveniji
- da pri glasovanju vsi člani niso upoštevali regijskega ključa.
Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 1: Strokovni svet TZS ponovno potrjuje sprejet prioritetni vrstni klubov in
kandidatov PŠŠ, ki je bil poslan klubom.

Ad. 2
Pod točko razno je Aleš Šporn predlagal dve tematiki:
- neupoštevanje rokov plačil trenerjem, kjer je Strokovni svet TZS po razpravi sprejel sklep:
Sklep št. 2: Strokovni svet TZS predlaga, da pisarna TZS oziroma direktor TZS trenerje
in kapetane v primeri zamude o tej obvesti in jih seznani z rokom do katerega bodo
obveznosti poravnane.
Sklep št. 3: V okviru FN za leto 2012 se kapetanom določijo budžeti za potne stroške
vezane na obiske tekmovanj in drugih aktivnosti. Za določitev in nadzor je odgvooren
direktor TZS.
Sklep št. 4: Ker FN za leto 2012 še ni določen, bodo v okviru prograam TZS v prvih
dveh mesecih izpeljane vse aktinosti vezane na reprezentenčne nastope in TE 14
Tarbes. Ostale aktivnosti do določitve budžetov ne bodo izpeljane. Pisarna TZS o tem
obvesti klube.
- v zvezi z vprašanjem A. Šporna o določitvi tekmovalnega tedna je Strokovni svet TZS
sprejel:
Strokovni svet TZS je na svoji 3.seji v letu 2011 že sprejel sklep št. 17, ki se glasi: »V
zvezi z zapletom na DP 18 v Kranju, je stališče Strokovnega sveta TZS, da naj se
sodniki in TRK držijo mednarodno veljavnih pravil o igranju le enega tekmovanja v
enem tednu. Vsaka druga rešitev pomeni kršenje pravil in zmanjševanje pomena
državnega prvenstva.«
K že sprejetemu sklepu Strokovni svet TZS dodaja in TRK predlaga:
- da upošteva priporočila kapetanov o terminih DP in bližnjih mednarodnih tekmovanj
(da ne bo prišlo do pokrivanja – npr. ITF Bergheim), saj Strokovni svet TZS podpira
igralce in igralke, ki obiskujejo mednarodne turnirje
- da TRK načrtuje DP tako, da se končajo znotraj enega tedan (od ponedeljak do
nedelje), kot je to sprejet standard v vseh tekmovalnih sistemih (ATP, WTA, ITF, TE), v
tem primeru bodo igralci in igralke za nastop na DP »porabili« en teden in ne 2 kot je
to sedaj, ko DP traja od sobote do srede.
Direktor TZS je svet seznanil, da je TZS podpisala pogodbo z opremljevalcem mladih
reprezentanc. Po novem je to podjetej Toper. Kapetana pripravita predlog izpeljave priprav
pred zimskimi evropskimi prevenstvi.
Seja je bila končana ob 21.30 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 4.11.2012

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
2. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 19.1.2012 ob 19.30 uri
Prisotni: Tina Pisnik, Srečo Završki, Dare Voglar, Gregor Sok, Aleš Šporn, Maja Matevžić,
Zoran Kofol, Marko Umberger in Aleš Filipčič.

DNEVNI RED:
1. Oblikovanje kriterijev za določitev vrstnega reda kandidatov PŠŠ
2. Problematika določitve vrstnega reda prijavljenih kandidatov na Javni razpis za
izbor izvajalcev in sofinanciranju plačila strokovnih delavcev programih
panožnih športnih šol na nacionalni ravni za štiriletno obdobje 2012 – 2016.

Ad. 1
Filipčič je v uvodu predstavil potek določanja vrstnega reda trenerjev in klubov panožnih
športnih šol. Poudaril je, da mora biti odločitev sveta utemeljena s kriteriji ter objektivnimi,
merljivimi in preverljivimi podatki.
Predstavil je predlog kriterijev, ki so jih pripravili Voglar, Šporn, Krajnc in Filipčič. V zvezi s
kriteriji je potekala razprava, in sicer v smeri čim večje transparentnosti in enostavnosti
kriterijev ter upoštevanja regijske uspešnosti in razporejenosti. Kriteriji so ločeni na določanje
uspešnosti kluba in kompetentnosti trenerja.
Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 5: Strokovni svet TZS soglasno sprejema kriterije za določanje vrstnega reda
klubov in trenerjev PŠŠ.
Kriteriji, ki določajo uspešnost kluba
- uspešnost regije (določi se glede na skupno število osvojenih točk prvih treh klubov v
regiji)
- mesto kluba v regiji (glede na mesto kluba v regiji)
- mesto kluba na lestvici TZS
- število kategoriziranih športnikov OKS
- število mladih reprezentantov-k TZS
Kriteriji, ki določajo uspešnost trenerja
- naziv (mentor, svetovalec, svetnik)
- sodelovanje trenerja pri izpeljavi programa TZS
- naziv trener leta

Ad. 2
Na temelju sprejetih kriterijev je Filipčič predstavil zbrane podatke posameznih klubov in
kandidatov. Glede na to, da kandidat Klemen Jakše nima ustrezne strokovne

usposobljenosti (diplomirani trener tenisa ali trener tenisa A) ne izpolnjuje pogojev razpisa in
se ga zato ne upošteva pri določanju vrstnega reda.
Ob upoštevanju regijske razporejenosti klubov, trenerji prihajajo iz 4 regij. Na temelju zbranih
podatkov (tabela) je predlagani vrstni red klubov in trenerjev naslednji:
1. ŽTK Maribor (Berendijaš)
2. TK Triglav Kranj (Ferjan)
3. TD Slovan Ljubljana (Rorič)
4. TK Terme Ptuj (Krajnc)
5. TK Branik Maribor (Šantl)
6. TK Taubi (Šporn)
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Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 6: Strokovni svet TZS soglasno sprejema vrstni red klubov in trenerejv PŠŠ:
1. ŽTK Maribor (Berendijaš)
2. TK Triglav Kranj (Ferjan)
3. TD Slovan Ljubljana (Rorič)
4. TK Terme Ptuj (Krajnc)
5. TK Branik Maribor (Šantl)
6. TK Taubi (Šporn)
Seja je bila končana ob 21.30 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 19.1.2012

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
3. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 12.4.2012 ob 19.15 uri
Prisotni: Tina Pisnik, Srečo Završki, Gregor Sok, Zoran Krajnc, Aleš Šporn, Maja Matevžič,
Zoran Kofol in Aleš Filipčič.

DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika prejšnje seje
2. Obravnava programa teniških reprezentanc TZS za leto 2012
3. Razno.

Ad. 1
Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 7: Strokovni svet TZS soglasno sprejema zapisnik 2.seje Strokovnega sveta
TZS.
Ad. 2
Program teniških reprezentac TZS je bil članom sveta poslan že 7 dni prej, zato je bila
razprava usmerjena v spremembe in dopolnitve programa. Pri kriterijih za sofinanciranje
mednarodnih tekmovanj je bil sprejet predlog, da so kriteriji za ITF kategorijo preosti in se
znižajo za eno leto. Pri pogojih kandidatom je bila narejena redukcija zahtev. Program prične
veljati z 12.4.2012, kandidati za sofinanciranje pa bodo imeli čas za prijave do 30.4.2012.
Naslednja seja sveta je predvidena okrog 15.5.2012, kjer bomo obravnavali prispele volge.
Sklep št. 8: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel Program teniških reprezentanc TZS
za leto 2012.
Ad. 3
Pod točko razno so bili sprejeti naslednji sklepi:
Sklep št. 9: Strokovni svet TZS je predlagal, da se nagradijo igralci in igralke ter ekipe,
ki so v letu 2011 osvojili medalje na evropskih ali svetovnih prvenstvih z finančno
pomočjo v višini 1000 eur (svetovna) 500 eur (evropska prvenstva).
Sklep št. 10: Strokovni svet TZS je na osnovi dopisa OKS sprejel, da se za pomoč v
opremi kandidira 5 najboljših klubov z lestvice TZS v letu 2011. Prijavo uredi Zoran
Kofol.
Sklep št. 11: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel izhodišča za pogodbo med klubi,
TZS in trenerji NPŠŠ, da ti opravijo 12 dni letno v okviru programa teniških
reprezentanc TZS. Trenerji so za akcije TZS upravičeni do potnih stroškov in
dnevnice.

Sklep št. 12: Strokovni svet TZS je sprejel sklep, da se Majo Matevžič kot kapetanko
FC vpiše v E-sport register trenerjev za OI v Londonu. O trenerju ekipe za OI bo svet
razpravljal na naslednji seji.
Seja je bila končana ob 21. uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 12.4.2012

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
ZAPISNIK
4. seje strokovnega sveta TZS, ki je bila v Ljubljani,
dne, 10.5.2012 ob 19.15 uri
Prisotni: Tina Pisnik, Srečo Završki, Gregor Sok, Zoran Krajnc, Maja Matevžič, Blaž Trupej, Dominik
Senica, Zoran Kofol in Aleš Filipčič.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Sprejem zapisnika prejšnje seje
Obravnava poročila kapetanke FC ekipe o dvoboju s Francijo
Obravnava vlog za sofinanciranje v letu 2012
Razno.
Ad. 1

Strokovni svet TZS je po razpravi sprejel:
Sklep št. 13: Strokovni svet TZS soglasno sprejema zapisnik 3. seje Strokovnega sveta TZS.
Ad. 2
Na temelju poročila dvoboja Francija – Slovenija kapetanke FC Maje Matevžič in delovnega
dokumenta, ki je vseboval pravno formalni vidik odnosov med igralkami, kapetanko FC in TZS
(pogodbe, pravilniki) je potekala izčrpna razprava. Na temelju razprave je bil sprejet:
Sklep št. 14: Strokovni svet TZS je soglasno sprejel poročilo Maje Matevžič, kapetanke FC o
dvoboju Francija - Slovenija in ugotovil, da so bile njene odločitve in dejanja v času priprav in
dvoboja ustrezna in v skladu z nastalo situacijo.
Na osnovi razpoložljivih dokumentov ugotavljamo, da je igralka Polona Hercog, s tem ko je
predčasno (v nedeljo zjutraj) in brez predhodnega dovoljenja kapetanke FC zapustila prizorišče
dvoboja, kršila 3. člen pogodbe o medsebojnih obveznostih glede nastopanja slovenske državne
reprezentance v FED CUP tekmovanju v letu 2012. Strokovni svet TZS ni disciplinski organ in nima
pristojnosti ukrepanja oziroma kaznovanja igralcev in igralk.
Nenastopanje Polone Hercog zaradi poškodbe ramena ni sporno, so pa sporne informacije in
zagotovila o nastopu v igri posameznic, ki jih je igralka dajala do petka, 20.4.2012 ter čas odpovedi
(petek zvečer), ki ni omogočal ustrezne priprave ostalih igralk na dvoboj.
Strokovni svet TZS predlaga, da se s Polono Hercog opravi razgovor in sicer v zasedbi: Maja
Matevžič, kapetanka FC, Marko Umberger, predsednik TZS in Aleš Filipčič, predsednik Strokovnega
sveta TZS. Temelji cilj razgovora je, razjasnitev ciljev Polone Hercog v okviru nastopanja za FC
ekipo v prihodnje. Strokovni svet TZS na osnovi poročil FC kapetanke z zadnjih dveh dvobojev
ugotavlja, da poseben status katerekoli igralke znotraj ekipe ni primeren način delovanja FC ekipe
ter ne vodi k optimalnim rezultatom. Izhodišča in pogoje nastopa pred sestankom pripravi Maja
Matevžič, kapetanka FC.

Ad. 3
Predsednik SS TZS je prisotne seznanil, da se je na osnovi razpisa za sofinanciranje mednarodnih
tekmovanj prijavilo 18 igralcev-k. V zvezi s sofinanciranjem mednarodnih tekmovanj je bil sprejet:
Sklep št. 15: Strokovni svet TZS je evidentiral kandidate-ke, ki so se prijavili na osnovi tekmovalnih
rezultatov doseženih do 30.4.2012. Strokovni svet TZS bo kandidate-tke obvestil o izpolnjevanju ali
neizpolnjevanju kriterijev navedenih v programu. Kapetani TZS bodo kandidate-ke pozvali naj
oddajo svoje vloge ponovno do 10.1.2013 in sicer za rezultate dosežene od 30.4. 2012 do
31.12.2012. Pri tem bomo upoštevali tudi mesto na že »očiščenih« jakostnih lestvicah (ATP, WTA,
ITF, TE).
Seja je bila končana ob 21.30 uri.
Zapisal Aleš Filipčič.
Ljubljana, 11.5.2012

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Strokovni svet
Poročilo za sejo UO TZS, 2.4.2012
Strokovni svet TZS se je v letu 2011 sestal na petih sejah.
Obravnavali smo sledečo problematiko in sprejeli naslednje sklepe:













določili vrstni red prijavljenih kandidatov na razpis Mestne občine Ljubljana za sofinanciranje
programov MPŠŠ v letu 2011
obravnavali in potrdili delna in letna poročila kapetanov FC, DC in mladih reprezentanc
pripravili izhodišča za nagrajevanje igralcev in igralk DC in FC ekipe ter pomoči mladim
tekmovalcem
direktorju predlagali, da za delovanje DC in FC ekipo uvede projektno načrtovanje aktivnosti, kar
bo omogočilo natančno določanje stroškov.
pripravili »Strategijo dela teniških reprezentanc v obdobju 2012 – 2014«
ko smo bili zaprošeni, smo podali svoja mnenja in stališča v zvezi z organizacijo in potekom
tekmovanj in problematiko TRK
predlagali UO TZS, da za vršilko dolžnosti FC kapetanke za leto 2012, imenuje Majo Matevžič.
pripravili kriterije za določanje vrstnega red trenerjev vključenih v Program PŠŠ za obdobje 20122020 in sprejeli prioritetni vrstni red strokovnih delavcev programih panožnih športnih šol na
nacionalni ravni za štiriletno obdobje 2012 – 2016
podprli vključitev tenisa na mivki v TZS, potrdil predlog kategorizacije za igralce tenisa na mivki
ter predlagali UO in direktorju TZS, da skliče skupščino že ustanovljene sekcije za Tenis na mivki.
podprli vlogo Igorja Košaka in Reneja Jagačiča za pridobitev ustrezne športne izobrazbe
na pobudo kapetana DC razpravljali o problematiki razvoja mladih igralcev-k in prehoda le teh v
profesionalni tenis

Na osnovi letnih poročil kapetanov so za posamezno ekipo pripravljeni povzetki poročil.

Ekipa za Davisov pokal
Ekipa je v 1. kolu I. EA skupine DC v Ljubljani premagala reprezentanco Finske z rezultatom 3:2, in v 2.
kolu na Sardiniji izgubila z reprezentanco Italije z rezultatom 5:0. Ekipa so sestavljali Gregorc Luka,
Žemlja Grega, Kavčič Blaž, Bedene Aljaž in kapetan Trupej Blaž. Pred vsakim dvobojem so bile
izvedene priprave.
Cilj obstanka DC ekipe v I. Evro-afriški skupini je bil dosežen. Vsi splošni cilji, ki so bili zapisani v
programu za leto 2011 so bili doseženi, z izjemo cilja ohranitve števila igralcev med dobitniki ATP
točk. Cilj uvrstitve igralca med prvo stoterico je dosežen, cilj uvrstitve še enega igralca med prvih 150
je dosežen. Povečalo se je število nastopov v glavnem delu turnirjev za Grand Slam in število
nastopov v glavnem delu turnirjev serije ATP Tour. Razkorak med najboljšimi tremi, ostalimi
reprezentanti ter preostalimi igralci uvrščenimi na lestvico ATP je iz leta v leto večji. V letu 2011 ni
bilo najstnika med dobitniki ATP točk.

Ekipa za Pokal federacij
Aktivnost FC ekipe v letu 2011 so bile petdnevne priprave v Mariboru pred dvobojem Slovenija Nemčija, nastop v 1. kolu 2. svetovne skupine Pokala federacij Slovenija – Nemčija v Mariboru,
šestdnevne priprave v Kopru pred dvobojem Slovenija - Kanada, nastop v kvalifikacijah za obstanek v
2. svetovni skupini Pokala federacij Slovenija – Kanada v Kopru.
Cilji v letu 2011 je bil z obstankom v 2. svetovni skupini pokala Federacij dosežen.
V letu 2011 so kar zadeva uvrstitve na WTA lestvici vsa dekleta naredila majhen napredek,
Hercogove in Kolarjeva pa velik korak naprej. Polona Hercog je v Bastadu osvojila svoj prvi WTA
turnir in je iz 47. mesta na WTA lestvici napredovala na 37. mesto, Kolarjeva pa je zmagala ITF turnir
v Mariboru in napredovala na 258. mestu WTA lestvice.
Reprezentantke so se dokaj lahko in brez težav zbrale ter opravile skupne priprave pred obema
nastopoma za Pokal federacij. V Koper smo na priprave povabili še Kolarjevo in Šrimpfovo, obe
dekleti sta pokazali ogromno volje in zavzetosti in sta vsekakor bili dobrodošla osvežitev.

Mlade reprezentance TZS
Turnirji iz programa so bili izpeljani po začrtanemu planu. Večina aktivnosti je bila usmerjenih k cilju,
da perspektivni mladi igralci in igralke (letnik 1996 in mlajši) osvojijo čim več ITF točk. Spomladanski
sklop treningov je bil usmerjen k razvoju igre dvojic. Jesenski sklop treningov zaradi finančne situacije
ni bil izveden. Izvedeno je bilo 5 dni priprav za kategorijo 12 let, 8 dni za kategorijo 14 let, 6 dni za
igralce-ke 16 let in 3 dni za osemnajst letnike. Dosežki sezone 2011 so:






1. mesto Nastje Kolar na evropskem prvenstvu do 18 let
2. mesto dvojice Nik Razboršek in Matej Leljak na evropskem prvenstvu do 18 let
3. mesto dvojice Nastja Kolar in Tjaša Šrimpf na evropskem prvenstvu do 18 let
3. mesto Nika Razborška na Evropskem prvenstvu do 18 let
3. mesto na svetovnem prvenstvu deklet do 14 let v sestavi Nina Potočnik, Manca Pislak, Hana
Mraz, kapetan Dominik Senica

Ostali vidnejši dosežki: 2. mesto na Igrah treh dežel ter 4. mesto dvojice Pia Čuk in Natalija Šipek na
OFEM. V letošnji sezoni sta kapetana naletela na odpoved sodelovanje pri reprezentančnih akcija
vestnih teniških trenerjev, ki so v zadnjih letih pomagali pri realizaciji programa. Razlog je v nerednih
izplačilih potnih in drugih stroškov.

Pripravil Aleš Filipčič.
Ljubljana, 2.4.2012

